
 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ & Β/ΘΜΙΑ 

ΕΚΠ/Η ΚΡΗΣΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 

 

 

     Ηράκλειο,   17-06-2022 

      Αρ.Πρωτ. :  8802 

  

Τατ. Δ/νση    : Πιτσοσλάκη 73 , T.K. 71307 

Τ.Θ                : 2038  Ηράκλειο 

Πληρουορίες:  Κωνσταντάκης Νικόλαος 

Τηλέυωνο     : 2810 529306/529351 

e-mail            : mail@dipe.ira.sch.gr 

 

 

ΠΡΟ: Όλοσς ηοσς εκπαιδεσηικούς ποσ 

ηοποθεηήθηκαν οργανικά ζε 1/θ  και  2/θ  

Νηπιαγωγεία και 1/θ, 2/θ  και 3/Θ Δημοηικά 

τολεία και Ειδικά Δημοηικά τολεία  και  

Ειδικά Νηπιαγωγεία αρμοδιόηηηας Δ/νζης 

Α/θμιας Εκπ/ζης Ηρακλείοσ 

 

 
 
Θέμα: «Πλήρωζη κενών θέζεων   Προϊζηαμένων  1/θ  και  2/θ  Νηπιαγωγείων και 

Προϊζηαμένων  1/θ, 2/θ  και 3/Θ Δημοηικών τολείων και Ειδικών Δημοηικών 
τολείων  και  Ειδικών Νηπιαγωγείων   ηης   Π.Ε. Ηρακλείοσ   από 22/6/2022 έως 

και 31/8/2022» 

 

 

ε ςχζςη με τη λήξη του διδακτικοφ ζτουσ 2021-2022 ςασ ενημερϊνουμε τα εξήσ: 

 

1. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μετατζθηκαν εντόσ περιοχήσ ή τοποθετήθηκαν οριςτικά, 

θα παρουςιαςτοφν  ςτη ςχολική μονάδα τησ νζασ τουσ οργανικήσ θζςησ, την Τρίτη 21-06-

2022. 

2. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετοφν με απόςπαςη ςε άλλη ςχολική μονάδα εντόσ ή εκτόσ  

ΠΤΠΕ, θα κάνουν ανάληψη υπηρεςίασ, την ίδια ημερομηνία, ςτη ςχολική μονάδα 

οργανικήσ τουσ θζςησ.  

3. τα ολιγοθζςια ςχολεία που δεν ζχει οριςτεί προϊςτάμενοσ/η με θητεία  θα οριςτοφν 

προϊςτάμενοι  καλοκαιριοφ από 22/6/2022 ζωσ και 31/8/2022 εκπαιδευτικοί, κλάδων 



ΠΕ60,  ΠΕ70, ΠΕ60ΕΑΕ  και ΠΕ70ΕΑΕ, οι παλαιότεροι κατά το ςφνολο τησ προχπηρεςίασ 

τουσ. 

4. Παρακαλοφνται οι εκπαιδευτικοί που θα οριςτοφν ςφμφωνα με τα προηγοφμενα 

προϊςτάμενοι να ςυμπληρϊςουν τη ςχετική φόρμα από ςήμερα 17/6/2022 ζωσ 

24/06/2022 και ϊρα 14:00 ϊςτε να λάβουν και το ςχετικό  επίδομα. Απαραίτητη 

προχπόθεςη είναι να ζχει γίνει αναφορά ανάληψησ υπηρεςίασ ςτο κάθε ςχολείο και να 

μην υπάρχει ςε ιςχφ άδεια κφηςησ, λοχείασ, ανατροφήσ ή άνευ αποδοχων.  Για τη 

ςυμπλήρωςη τησ φόρμασ πατήςτε ςτον υπερςφνδεςμο 

https://forms.gle/BUhGQRGFHYF2SBPx6 . 

 

5. Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν  καθήκοντα Προϊςταμζνου πρζπει να ενημερωθοφν 

από τον αποχωροφντα Προϊςτάμενο για τυχόν εκκρεμότητεσ και να παραλάβουν το αρχείο 

τησ ςχολικήσ μονάδασ (και ό,τι άλλο προβλζπεται). Σαυτόχρονα πρζπει να κάνουν 

ανάληψη υπηρεςίασ των καθηκόντων τουσ ωσ Προϊςτάμενοι και να υποβάλλουν τισ 

αναλήψεισ υπηρεςίασ ςτη Δ/νςη.  

     

6. Παρακαλοφνται όλοι οι εκπαιδευτικοί την περίοδο των διακοπϊν του καλοκαιριοφ  που θα 

οριςτοφν προϊςτάμενοι ςε ολιγοθζςια Δημοτικά χολεία και Νηπιαγωγεία  και Ειδικά 

Δημοτικά χολεία και Νηπιαγωγεία να  παρακολουθοφν καθημερινά το ηλεκτρονικό τουσ 

ταχυδρομείο. Επιπροςθζτωσ πρζπει να επιςκζπτονται την ιςτοςελίδα τησ Δ/νςησ και του 

ΤΠΑΙΘ για την ενημζρωςή τουσ.  

 

O  Δ/ντήσ  Π.Ε.  Ηρακλείου 

 

Μπελαδάκησ Εμμανουήλ 

 

 

 

 

https://forms.gle/BUhGQRGFHYF2SBPx6
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